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Information til beboerne i Bispehaven 
om Tryghedsrenoveringen

Frank Mortensen, projektleder og byggepladschef, fortæller:  
Hvad laver vi lige nu? 

• Belægningen foran Bispehavevej nr. 117-121 er blevet fjernet, og vi er i gang med at lave de kom-
mende parkeringspladser. 

• Betonelementerne, der skal danne ramme om det nye Fælleshus, er blevet sat op. 

• Arbejdet med at få lukket Fælleshuset af med tag og facader er godt i gang.  

• Vi arbejder med vejforløbet på Rymarken.

Velkommen til septembers infoblad

Her får du det 37. infoblad om Trygheds-
renoveringen i Bispehaven. Det handler 
denne gang blandt andet om gulvet i det nye 
fælleshus og om ByggeBoxen. 

God læselyst!



KONTAKT
Du får løbende infoblade fra Østjysk Bolig med seneste nyt om Trygheds- 
renoveringen. Du kan finde alle udgivne numre af infobladet og læse mere 
om renoveringen på TryghediBispehaven.dk. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til 
både infobladet og selve renoveringen. Send en mail til tryghed@ojba.dk eller ring til 
Rosita fra Enemærke & Petersen på 61 16 67 31. 

Genbrugsgulv

Til gulvet i det nye Fælleshus 
har vi genanvendt beton, der er 
brudt ned fra broen over Ry-
marken og fra gårdrummene. 
 
Der er i alt blevet brugt ca. 
120 tons genbrugsbeton, som 
er blevet sorteret og sigtet og 
bearbejdet inden anvendelsen.  
 
Gulvene kommer til at fremstå 
som rå betongulv. 

Rymarken lukket til 1. november 

Rymarkens sydlige del, hvor vi er godt i gang med 
det nye Fælleshus, har været lukket i et lille år 
efterhånden. Det var meningen, at den skulle åbne 
igen her til oktober, men det er blevet forlænget 
en smule, således at vejen først åbner igen den 1. 
november. Fra den 1. november vil det altså være 
muligt at køre på hele Rymarken igen.

Børn besøger Byggeboxen 

Du har måske undret dig, når du har set en gruppe skoleelever udstyret med sikkerhedsveste og sik-
kerhedshjelme, der jævnligt besøger Bispehaven og kigger på renoveringen? 
  
Børnene er skoleelever, der går i 4.-7. klasse i en skole i Aarhus Kommune. Klasserne besøger 
Byggeboxen i Bispehaven og følger med i Tryghedsrenoveringen.  

Byggeboxen er et gratis undervisningsforløb for 4.-7. klasser, og det har til formål at gøre eleverne 
nysgerrige på byggebranchen ved at de oplever et byggeprojekt på tæt hold og ser, hvordan maski-
ner fungerer og hvad en håndværker eller byggeleder laver.  

Byggeboxen er et samarbejde mellem Dansk Industri, Aarhus Kommune, Østjysk Bolig, Aarhus 
TECH og Enemærke & Petersen.


